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         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 8. februar 2022 
 
Rødding Friskole kl. 18.30  
 
Afbud fra: Ingen 
 
Referent: Pernille  
 
Sandwich: Jens   

 

Ansvarlig   

Jens H. Dagsorden med referat 

Jens Siden sidst 
Op mod juleferien: Vi har oplevet nedlukning. Vi troede lige at alt i efteråret gik så godt 
og at vi var på vej tilbage til normalen, så slog corona til igen. Det gav voldsom 
travlhed at nå de traditionelle afslutninger op mod jul, som stadig var mulige. 
 
Dejligt vi kunne starte med alle børn i skole efter julenedlukning. Vi savner stadig 
morgensang, men kan nu trods alt lege på tværs i klasser. 
 
Vi sender info ud til klassens forældre hver gang der er et smittetilfælde i klassen, 
selvom vi nu har rundet smittede 90 elever siden vi startede med at tælle efter jul. Vi 
skriver kun ud én gang om dagen, og ikke om lørdagen. Lærerstaben har været 
høflige at være ramt på skift og har været flittige til at lave vikarplaner. Tilbagemelding 
fra bestyrelsen: Der er flere og flere børn, som nu er immune og derfor falder 
interessen for disse infomails. Vi synes ikke kontoret skal udsende info om søndagen 
om smittedetilfælde. Det er vældig fint med en daglig info på dage hvor børnehaven 
og skolen er åben. 

Charlotte Nyt fra Børnehaven 
Der har været skønt med nisser og jul i børnehaven. Dejligt med julefrokost og fint at 
få mad fra hotellet i børnehaven (i stedet for at gå ned på hotellet – hvor der var krav 
om mundbind til de voksne, hvor gang de rejste sig fra bordet) 
 
Temaugerne om Snehvide har været rigtig skønne og med alle mulige vinkler. 
Gnavpot - hvorfor hedder han det. Hvorfor nyser Prosit ikke i ærmet? 
Dejligt skolebørnene må komme på legepladsen igen. 
SFO har haft “Dimse-tema” og har lavet en masse gode ting. Vi bliver bedre og bedre 
til at finde på aktiviteter udenfor. 



Efter medarbejdersamtalerne har Charlotte samlet op på emnerne. Snakket om hvad 
det betyder at være del af en medarbejder-gruppe. Stor tilfredshed og folk er glade for 
at gå på arbejde.  
 
Bestyrelsen er glade for at det har været trygt og godt at sende børn i børnehave, 
selvom der har været mange udfordringer og personalet har haft ekstra at se til, mens 
Kristina er syg, Tina i uddannelse og Ane stopper. Flot af de tilbageværende. 
Børnehavens fødselsdag 14 år. En dejlig Snehvidefest. 
 
Der starter 6 nye børn i Storegruppen og 2 nye børn i børnehaven til 1. april.  

Jens 
Charlotte 

Nyt fra Kontoret 
 
Personale 
 
Rengøring: Jane og Birthe er p.t. deltidssygemeldt.  
 
Børnehave: Ane har sagt op. Hun glæder sig til at prøve noget nyt og vi glæder os til 
at hun kommer og besøger os.   
 
Ansættelser i skole og børnehave: Vi ønsker at ansætte en uddannet pædagog i 
Anes stilling, or at kunne sikre vores faglige sparring i pædagoggruppen. Vi forestiller 
os ansættelse til juni men evt. først til august, for at finde den rette. 
Lige nu har vi ansat Marie Riishøjgaard i børnehaven nogle timer og Karoline 
Strandridder har fået nogle timer om formiddagen inden hun går i SFO.  
 
I skolen: Gitte fratræder til august (ønsker at stoppe lidt før pensionen til januar). 
Minea skal gå ned i tid til en ca. 40% stilling.  
Thea er kun årspraktikant og stopper til sommer. 
Elena går fra 100 % til 80 % ansættelse. 
 
Vi skal have ansat 2 lærer:  
Jens og lærerværelset indstiller, at vi ansætter Emma Madsen i dansklærerstillingen 
og det bakker bestyrelsen op.   
Til vores matematiklærerstilling har en lige nu en stillingsannonce ude.  
Vi prioriterer at få den rigtige ansat, så vi håber at der kommer interessante ansøgere. 
Ellers må vi vente med at ansætte matematiklærer til efter sommerferien.  
 
Pedelstilling: Vi har en mulig kandidat til en deltidsstilling, måske kan vi få held med 
det.  
 
Fravær / ”Lalandia-problemet”. Pga. corona har vi meget fravær blandt eleverne i 
øjeblikket. Herudover oplever vi at nogle familier holder ekstra fridage i højere grad 
end de plejer. Der har været sat fokus på problematikken på fredagshilsen i sidste 
uge. Det har stor betydning at børnene kommer i skole, for det vi laver her er vigtigt 



både fagligt og socialt og der er meget der skal samles op. Børnene er en vigtig brik i 
fællesskabet og de andre børn mangler dem.  

Jens Økonomi 
Budget 2022 
I budgettet for 2022 er der en omsætning på ca. 17 mio. Vi budgetterer med et 
overskud på 567.000,- 
Skolepengene er pr. Januar 2022 reguleret op med 25 kr. pr. måned.  
Der er afsat et større beløb i år til at imødegå de stigende energi-udgifter, nedrivning 
af bygninger og en ny pædagogstilling. 
Bestyrelsen godkender budgettet. 
 
Nedsættelse af udvalg til finansiering og evt. bankskifte 
For at Jens skoleleder har sparring imens vi arbejder med at finansiere byggeri, vil vi 
gerne have flere med i bygge-økonomi-gruppen. 
Tager med i banken og er samlet om beslutninger. 
Vi skal tale med nuværende bank, Nykredit og Frøs.  
Merkurs lånetilbud er alt for lille, Nykredit vil være vores bank, hvis de også skal give 
realkredit-lån. Frøs er også i spil. 
Jens C henter tilbud hjem.  
Laust og Jens H deltager i udvalget.  

Jens Bygninger 
- Udkast til tegninger til nyt byggeri på nr. 9 og 11. Vi venter på kommunen. Håber 
ikke de vil ændre lokalplanen, for så tager det mindst 12 måneder. Vi er spændte. 
- Status på nedrivning af nr. 9 og 11: Nedrivningsfirmaet er i gang. Vi modtager 
nedrivningstilskud fra kommunen.  
 
Vi er blevet tilbudt at købe Sdr. Allé nr. 13. Det er en stor investering, hvis vi skal 
bruge pengene i det nye byggeri. Et evt. køb af nr. 13, skal ikke stå i vejen for, at vi 
kan bygge det vi vil på nr. 9 og 11. Uanset kan vi ikke give nr. 13 nogen 
tilbagemelding før generalforsamlingen evt. beslutter at købe.  

Randi Orientering om støtteforeningens aktiviteter: 
Vi er rigtig glade for at Støtteforeningen nu er en realitet! HURRA! 
Meget flot arbejde af forældregruppen. 
Der er allerede en ihærdig indsats for at skaffe sponsorer til vores sponsorløb d. 2. 
april. Kl. 10-13. 
Der er både rundesponsorer og så de personlige sponsorer.  
Støtteforeningen har deltaget i lærermødet i dag og har stor opbakning fra 
lærerværelset til at få engageret børnene. 
Forældrerådene har mødtes og sætter også gang i engagementet og få nogle 
initiativer i gang i klasserne. 
 

Jens H. Udkast til endeligt ændrede vedtægter 



- Vi gennemgår de sidste ændringsforslag. Næste bestyrelsesmøde er deadline for 
nye ændringsforslag. 

Jens 
Pernille 

Skolens privatlivspolitik – opdatering 
- Må støtteforeningen se skolens forældrebank? Bestyrelsen godkender.  
- Også tilføjelse vedr. Persondatabehandling ifm. Pissa undersøgelse.  
Bestyrelsen godkender den tilrettede privatlivspolitik.  
Forældrene informeres om ændringerne via fredagshilsen og den tilrettede politik 
offentliggøres på hjemmesiden.  
 

Kasper  Uge sex – spørgsmål til skolens seksualundervisning. 
Det er klasselærerens ansvar at tage emnet op, eller få aftalt med andre faglærere at 
gøre det. 
Vi har et super samarbejde med sundhedsplejersken. 
Det er meget vigtigt at skole-hjem-samarbejdet kører godt, så forældre henvender sig, 
hvis de oplever at deres børn har behov for at få snakket og få hjælp til de svære 
udviklinger. 
 
Der er også en masse snak forældre imellem om hvad vi møder i det digitale og hvad 
vores børn får lov til at møde i spil og youtube… 

Jens H. Kalender: Kommende bestyrelsesmøder? 
Mandag d. 21. marts kl. 18.00 
Tirs. 19. april 18.00 
Generalforsamling 26/4 – overvejelser om genopstilling. 
På valg: Christina og Kasper som bestyrelsesmedlemmer og Tina og Randi som 
suppleanter.  
Christina genopstiller ikke.  
Kasper stiller op igen.  
Randi og Tina stiller også op igen.   
 

Alle Eventuelt  
Der er forældre, som ønsker en fest. De er velkomne til at lave et udvalg. 
 
Foredraget som blev udskud fra januar til april, skal sættes lidt i søen igen, så der 
kommer en masse. Stille stole op m.m. 
Vi skal reklamere for et fedt program og sende til andre friskoler. 

 


